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AНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

 
 

1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону?  
 
  

1) правни систем Републике Србије – предложени закон имаће позитиван утицај 
на правни систем Републике Србије. 

 
Царински закон Републике Србије донет је 2010. године („Службени гласник 

РС”, број 18/10 од 26. марта 2010. године), а измене и допуне 2012. године („Службени 
гласник РС”, број 111/12).  

 
С обзиром на основно опредељење Републике Србије да постане пуноправан 

члан СТО и ЕУ, то је обавеза усаглашавања националног законодавства, укључујући и 
царинске прописе, са законодавном регулативом Европске уније и правилима СТО, 
императив нормативних активности државних органа. 
 

Полазећи од ове чињенице, то је било потребно изменити Царински закон, а у 
циљу даљег усаглашавања са регулативом горе поменутих међународних организација. 
Овим изменама и допунама Царинског закона извршено је усаглашавање националног 
законодавства којим је регулисан транзитни поступак, што је предуслов за добијање 
одобрењa Заједничког комитета ЕУ/ЕФТА за приступање Конвенцији о заједничком 
транзиту. Ове измене и допуне су неопходне како би се омугућио развој, али и примена 
NCТS (Новокомпјутеризованог транзитног система), компатибилне апликације за 
национални транзит, усклађен са системом и процедурама Конвенције о заједничком 
транзиту и правилима за NCTS. Такође, напомињемо да су ове измене урађене у складу 
са решењима садржаним у Царинском закону ЕУ. 

 
Што се пак тиче измена и допуна у делу којима је регулисана материја 

царинских прекршаја, ту бисмо најпре указали на чињеницу да је промена 
националног законодавства изискивала потребу за изменама Царинског закона. Наиме,  
усвојен је нови Закон о прекршајима који је објављен у „Службеном гласнику РС”, 
број 65/2013 од 2. августа 2013. године. Овај закон доноси низ новина које су у 
функцији решавања прекршајних предмета на економичан и ефикасан начин. Уводи се 
савременији, ефикаснији и економичнији поступак који много успешније успоставља 
равнотежу између општих, односно друштвених и индивидуалних интереса.  

 
Конкретно, што се тиче поступања органа управе, самим тим и царинских 

органа, овај закон уводи нове институте, а постојеће модификује. Наиме, уведен је 
институт прекршајног налога, који ће издавати органи управе, за прекршаје за које је 
предвиђена новчана казна у фиксном износу. Њиме се поједностављује процесуирање 
блажих прекршаја уз значајно смањење трошкова за државне органе. Прекршајним 
налогом органи управе ће добити ефикасно средство за санкционисање блажих 
прекршаја за које је прописана новчана казна у фиксном износу. Издавањем налога 
овлашћени органи директно ће примењивати законе из своје надлежности с обзиром 
да налогом изричу новчану казну чија је висина унапред законом утврђена. С обзиром 
на нови институт, то је потребно изменити Царински закон, како би се омогућила 
примена прекршајног налога и у пракси. Најпре, потребно је предвидети за које то 
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царинске прекршаје се може издати прекршајни налог (тзв. лакши прекршаји) и 
одредити новчану казну у фиксном износу за те прекршаје. Такође, потребно је унети 
измене и у делу којим је регулисана надлежност органа за вођење прекршајног 
поступка, будући да за разлику од постојећег закона, према новом Закону о 
прекршајима органи управе више неће моћи да за одређене прекршаје покрећу и воде 
прекршајни поступак и одлучују, односно изричу прекршајне санкције. 

 
Имајући у виду горе поменуте новине, то је потребно изменити и допунити 

постојећи Царински закон, како би поступање царинских органа, као органа управе, 
било у складу са новим законским решењима. С обзиром да је у члану 339. новог 
Закона о прекршајима предвиђено да ће се прoписи o прeкршajимa, кojи нису у склaду 
сa oвим зaкoнoм усклaдити дo дaнa пoчeткa примeнe oвoг зaкoнa, а у члану 343. да ће 
се овај закон примењивати од 1. мaртa 2014. гoдинe, то је потребно изменити и 
Царински закон у прописаном року. 

 
2) привредне субјекте 
 
Нацрт Закона о изменама и допунама Царинског закона садржи, најпре, измене 

и допуне унете из чисто техничких разлога и те измене неће бити од утицаја на 
привредне субјекте. 

 
С друге стране, измене у делу обезбеђења за плаћање царинског дуга имаће 

позитиван утицај на привредне субјекте. Наиме, предложеним изменама омугућено је 
да се као гарант за плаћање царинског дуга може појавити било које лице са 
пребивалиштем, односно седиштем у Републици Србији. Према досадашњем 
законском решењу, царински орган је могао да прихвати само банкарску гаранцију као 
облик обезбеђења. Новопредложеним решењем, привредни субјекти су слободни у 
избору гаранције, а исто тако, ослобођени су трошкова прибављања банкарске 
гаранције, који нису незанемарљиви. 

 
Што се, пак, тиче царинских прекршаја, изменама су прописане другачији 

распони новчаних казни за поједине прекршаје. Међутим, овде треба имати у виду 
нови институт прекршајног налога, где се починиоцима прекршаја издавањем налога 
нуди могућност да, у случају плаћања половине изречене казне у року за добровољно 
плаћање, остваре значајну уштеду. 

 
 
2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима)?  
 
Нацртом Закона прописани су другачији распони новчаних казни за поједине 

царинске прекршаје.  
 
Најпре, за одговорно лице у оквиру правног лица повећан је распон за изрицање 

новчане казне. Разлог за овакво законско решење лежи у томе што се ради о тежим 
облицима прекршаја, где се показало да тренутно прописан износ не делује 
превентивно, тј. изрицање казни (па, и у максималном износу) не утиче на смањење 
броја учињених прекршаја.  
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Нацртом Закона предвиђене су измене и за новчану казну из члана 295. 
Царинског закона. Уместо досадашњег распона за изрицање новчане казне од 5.000 
динара до 500.000 динара, уводи се фиксни износ казне за прекршаје из овог члана и то 
100.000 динара за правно лице, 10.000 динара за физичко лице и одговорно лице у 
оквиру правног лица и 50.000 динара за предузетника. Одређивањем фиксног износа 
новчане казне творци закона су се определили за издавање прекршајног налога за ове 
прекршаје. Наиме, према члану 168. Закона о прекршајима  („Службени гласник РС”, 
број 65/2013) прeкршajни нaлoг сe издaje кaдa je зa прeкршaj зaкoнoм или другим 
прoписoм oд прeкршajних сaнкциja прeдвиђeнa сaмo нoвчaнa кaзнa у фикснoм изнoсу. 
Oвлaшћeни oргaн, oднoснo oвлaшћeнo лицe ћe издaти прeкршajни нaлoг укoликo 
открије прeкршaj из њeгoвe нaдлeжнoсти. Како се починиоцима прекршаја издавањем 
налога нуди могућност да у случају плаћања половине изречене казне у року за 
добровољно плаћање остваре значајну уштеду, за очекивати је значајно повећање броја 
добровољно плаћених казни. 

 
 
3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 

трошкове које ће он створити?  
 

Позитивне последице доношења овог закона су вишеструке.  Што се тиче 
поступања органа управе, самим тим и царинских органа, овај закон уводи нове 
институте, а постојеће модификује. Наиме, уводи се институт прекршајног налога, који 
ће издавати органи управе, за прекршаје за које је предвиђена новчана казна у фиксном 
износу. Њиме се поједностављује процесуирање блажих прекршаја уз значајно 
смањење трошкова за државне органе. Прекршајним налогом органи управе ће добити 
ефикасно средство за санкционисање блажих прекршаја за које је прописана новчана 
казна у фиксном износу.  

Такође, предложене законске измене имаће позитивне последице и на привреду, 
јер ће  употреба  NCТS (Новокомпјутеризованог транзитног система), омогућити бржи 
проток роба и услуга, што ће довести до смањења трошкова привредних субјеката. 

4. Да ли се Законом подржава стварање нових  привредних субјеката на 
тржишту и тржишну конкуренцију? 

Нацртом  закона  прописане су измене ради усклађаивања са Законом о 
прекршајима, и прописима ЕУ, које су углавном техничке односно терминолошке 
природе, па су  ове измене без утицаја на појаву тржишних субјеката и тржишну 
конуренцију 

Наведена измена из члана 10. Нацрта, која се односи на замену средства 
обезбеђења, односно укидање банкарске гаранције као средство обезбеђења по 
важећем Царинском закону и прописивање нових (либералнијих) облика обезбеђења 
овим чланом, могла би повољно утицати на тржишну кокуренцију. 
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5. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о овом 
закону?  
 

С обзиром, да  су овим Нацртом предвиђене измене које су углавном  техничке 
или терминолошке природе, и које су предложене ради усклађивања са Законом о 
прекршајима и прописима ЕУ, није ни постојала потреба да се заинтересоване стране 
изјашањавају. 
 

Имајући у виду изнето, заинтересоване стране су имале прилику да се изјасне у 
поступку  доношења Закона о прекршајима („Службеном гласнику РС”, број 65/2013), 
као и пре усвајања истог. 
 

6. Које мере ће се током примене закона предузети да би се остварило оно 
што се доношењем закона намерава?  
 

Министарство финансија надлежно је за давање мишљења у примени закона. 
Посебно истичемо и чињеницу да ово министарство, периодичним публиковањем 
Билтена службених објашњења и стручних мишљења за примену финансијских 
прописа, њиховим објављивањем на званичној интернет страници, као и на други 
погодан начин, додатно обезбеђује транспарентност, информисаност и доступност 
информација, како би се и на овај начин допринело остваривању циљева постављених 
приликом доношења Закона. 

 

 


